
7. a FennTarTHaTósági jelenTésről
 
7.1. jelentéstételi MeGközelítésünk

A MOl-csoport 2008 óta készít integrált jelentést pénzügyi, társaságirányítási, környezeti és társadalmi teljesítményeiről. 2013 óta 
a fenntarthatósági teljesítményre vonatkozó adatok is megjelennek a negyedéves menedzsment beszámoló részeként. Fokozatosan 
bővítjük a „hármas eredménykimutatási” megközelítés által lefedett társaságirányítási területek körét, olyan intézkedések megva-
lósításával, melyek tovább javítják a pénzügyi és nem pénzügyi irányítási területek közötti integráció hatékonyságát.  
A „Megjegyzések a fenntarthatósági jelentéshez” fejezetben tárgyalt irányítási megközelítések keretében mutatjuk be ezeket a stra-
tégiai tevékenységeket. 

A jelentés üzleti működést és teljesítményt bemutató fejezete tárgyalja a MOl-csoport fenntarthatósági eredményeit és kihívásait, 
teljesítményadatait és a tendenciákat. A 2015. évi fenntarthatósági teljesítményről készült részletes beszámolót külön tárgyaljuk a 
Fenntarthatósági teljesítmény és Megjegyzések a fenntarthatósági jelentéshez fejezetekben.

Az éves jelentés elsődleges célközönsége a részvényesek, a befektetők és a fenntarthatósági elemzők csoportja. A fejezeteket az 
információs igények és olvashatósági szempontok alapján építettük fel. A MOl-csoport szabályzatait, irányítási megközelítéseit, 
az érdeklődési körének megfelelő egyéb fenntarthatósági témakörökkel kapcsolatos további információkat weboldalunkon találja 
meg: www.molgroup.info/en/sustainability. 

Az eY ellenőrizte az ebben a jelentésben közreadott fenntarthatósági teljesítménnyel kapcsolatos adatokat. Minden évben az  
International Federation of Accountants által jegyzett IsAe3000 szabvány előírásaival összhangban tervezzük meg és bonyolítjuk 
le ezt a minőségbiztosítási eljárást. Az eY korlátozott terjedelmű ellenőrzés (limited assurance) keretében vizsgálja az összes adatot, 
és az elvárható bizonyosság (reasonable assurance) szabályainak megfelelő terjedelemben vizsgálja a széndioxid kereskedelem 
hatálya alá tartozó CO2-kibocsátást és a munkaidő kieséssel járó sérülések gyakoriságát. 2014 óta az AA1000As szabvány szerint is 
auditáljuk a fenntarthatósági teljesítményt a lényegesség elvének határozottabb érvényesítése érdekében.

A MOl-csoport a Global Reporting Initiative (GRI) legújabb G4 irányelveit alkalmazza, mely a legszélesebb körben használt 
fenntarthatósági jelentéskészítés szabályait rögzítő globális szabvány. Az éves jelentés GRI-megfelelőségi szintje „átfogó”, azaz 
a jelentés minden lényeges szempontból tárgyalja a releváns mutatókat (lásd még: lényegességi elemzés). A jelentésben tárgyalt 
mutatók tartalomjegyzéke megtalálható az alábbi webhelyen: www.molgroup.info/en/sustainability/report-and-data/global-
reporting-initiative-and-united-nations-global-compact-compliance-table. 

emellett alkalmazzuk a GRI G4 „Olaj- és gázipari ágazati adatközlés” irányelveit, valamint az IPIeCA-API "Útmutató az önkéntes 
olaj- és gázipari fenntarthatósági jelentéskészítéshez” protokollban foglaltakat a jelentés tartalmi vonatkozásainak meghatározása 
és az ebben megjelenő mutatók kiválasztása során. 

7.2. lényeGesséG

lényegességi elemzés megállapításai alapján határozzuk meg a jelentéskészítés lényeges témaköreinek prioritásait, de nem zárunk 
ki egyetlen releváns témakört sem. A lényegesnek és stratégiai jelentőségűnek ítélt témaköröket részletesebben tárgyaljuk, míg a 
további témaköröket áttekintő jelleggel, egy lényegességi mátrixban mutatjuk be. A lényegességi elemzés során alkalmazott eljárást 
e jelentés elején mutatjuk be részletesebben. Megítélésünk szerint a leglényegesebb témakörök az alábbiak: ÜHG és energiahaté-
konyság, folyamatbiztonság, válságmenedzsment, etika és átláthatóság, valamint a munkavédelem és folyamatbiztonság irányítás.

2015-ben a kevésbé lényeges témakörök között szerepelnek a beszállítók, vevők, az emberi jogok és a biodiverzitás. A GRI G4 jelen-
téskészítés szempontjából ezek a témakörök nem minősülnek lényegesnek, így ezeknél csak a mutatók egy részét tárgyaljuk.

7.3. a jelentés hatóköre

A MOl a fenntarthatósági információkat az „ellenőrzési megközelítés” alapján konszolidálja. A felhasznált fenntarthatósági adatok 
szinten kivétel nélkül a vállalat irányítása alatt végzett tevékenységekre vonatkoznak, beleértve azokat is, ahol a MOl vagy valame-
lyik leányvállalata látja el az üzemeltetői feladatokat.

Az eBK adatokat kizárólag jelentős potenciális egészségvédelmi-, biztonságtechnikai- és/vagy környezetvédelmi hatással járó tevé-
kenységekre vonatkozóan gyűjtöttük. A 2014. évi adatokhoz viszonyítva nem változott jelentős mértékben a 2015. évi jelentésben 
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tárgyalt vállalatok köre. Mivel 2014 novemberében a Dunai Finomító területén működő Gőzfejlesztő üzem is bekerült a konszolidált 
és üzemeltetett egységek körébe, ez jelentős hatással volt a környezetvédelmi és ÜHG adatokra. A teljes bevétel arányában 90,6%-os 
az eBK adatlefedettség. 2015-ben az adatgyűjtés terén áttértünk egy kimondottan erre a célra kialakított, enablon platformon 
működő irányítási rendszer, az ún. MARK Hse használatára. A MARK Hse rendszerben rögzítjük a környezeti adatokat, míg a 
biztonsággal kapcsolatos adatok gyűjtése az ún. eBK InFO rendszer keretében valósul meg 2016 januárjától. ez 2016-ban fejeződik 
be, amikor minden eBK adatgyűjtés és -ellenőrzés a MARK Hse rendszerben valósul meg.

Az emberi erőforrásokkal (HR) kapcsolatos adatokat, többek között a fenntarthatósági jelentés szempontjából releváns adatok 
gyűjtését a MOl-csoport sAP vállalatirányítási rendszerén keresztül végezzük. A HR adatgyűjtés teljes egészében lefedi a létszám- 
és árbevételi adatokat. Az egyéb fenntarthatósággal kapcsolatos adatokat a 100 főnél nagyobb állománnyal rendelkező leányválla-
latokra gyűjtjük. ennek megfelelően ezen információk tekintetében az adatlefedettség szintje alacsonyabb, 2015-ben az árbevétel 
arányában 90,1 százalék volt.

A társadalmi befektetési adatokat a jóváhagyott társasági adományozás tervvel lefedett tevékenységekre, valamint az ilyen 
tervvel rendelkező leányvállalatokra vonatkozóan gyűjtjük. ezeket a terveket a társadalmi felelősségvállalási szabályzatunkban 
foglaltaknak megfelelő rendszerszemléletű érdekelt fél besorolás alapján szegmentált üzleti- és helyi közösségi érdekek mentén 
dolgozzuk ki. A gyűjtött adatok között megtalálható szinte kivétel nélkül az összes mecenatúra tevékenység, bár ezek működé-
sünknek csak 75,6 százalékát fedik le, mivel nem minden gazdálkodó egység végez ilyen jellegű tevékenységet. Az ellátási lánc a 
lényegességi elemzés szempontjából kevésbé lényegesnek minősül, mivel a MOl legjelentősebb potenciális hatással bíró tevékeny-
ségeit a vállalat fentiekben ismertetett működési határain belül végzi. ennélfogva a MOl-csoport beszállítóinak teljesítménye kizá-
rólag az alábbi mutatókban jelenik meg:

•  Közvetett (Scope 2) és egyéb közvetett (Scope 3) ÜHG kibocsátások
•  Halálos kimenetelű beszállítói biztonsági események
•  Helyi beszállítókkal kapcsolatos kiadások

7.4. veGyesvállalati beszáMolás

A MOl-csoport által irányított vegyesvállalatok a jelentés adatszolgáltatási körébe tartoznak.

A nem MOl-csoport irányítása alatt működő vegyesvállalatoknál nem készül jelentés a fenntarthatósági adatokról tulajdoni 
hányad szerinti bontásban. A kivételek közé tartoznak az ÜHG-kibocsátások és az eBK bírságok, ahol a teljesítménytáblázatokban 
ismertetjük a vegyesvállalatok hatását is a MOl-csoport tulajdoni hányadának arányában.

A nem irányított vegyesvállalatokról a fenntarthatósági fejezet teljesítményadatokat, számszerűsített információkat nem tartalmaz, 
mivel a MOl-csoport ezekben operatív irányítási feladatokat nem lát el (kivéve a pénzügyileg konszolidált társaságok létszámada-
tait). Mindazonáltal a MOl-csoport kijelenti, hogy a jelentés e társaságok 2015. évi fenntarthatósági teljesítményével kapcsolatban 
minden lényeges információt tartalmaz.

Midstream vegyesvállalatok és nem üzemeltetett vállalatok:

•  Magyarország (FGSZ): a földgázszállító vállalat teljesen konszolidált, de az Európai Unió vonatkozó tevékenységleválasztási 
(unbundling) rendeleteivel összhangban nem üzemeltetett leányvállalatként működik. Az alábbi táblázat tartalmazza az FGsZ 
kulcs fenntarthatósági teljesítmény adatait. 

Az FGSZ Zrt. kijelölt teljesítménymutatói 2014-2015

indikátOr eGyséG 2014 2015

Teljes közvetlen üHg (scope 1) kibocsátás millió t 1.061.98 1.076.32

Teljes vízfelhasználás m3 9.013 12.097

elfolyások száma (›1m3) db 0 0

Halálesetek száma – saját munkavállalók 1 0

munkaidő kieséssel járó sérülések gyakorisága (lTiF) - 
munkavállalók

 2,9 3,7

Teljes munkaerő-állomány fő 768 760

mecenatúra millió Ft 28 24
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Downstream és Midstream vegyesvállalatok és nem üzemeltetett vállalatok:
•   Magyarország (TVK Erőmű): az erőmű 2015-ben bekerült az irányított és konszolidált vállalatok körébe. Az erőműben 

jelentős energiahatékonysági fejlesztéseket valósítottak meg, ezek hatása érinti a jelentés MOl-csoport scope 2 típusú kibo-
csátásai fejezetét. Az erőmű teljesítménye 2016-tól jelenik meg a jelentésben.

•   Szlovákia (hőerőmű): az erőmű üzemeltetője (CMEPS) továbbra is a 2014-ben indított hulladékhasznosítási fejlesztésekre 
fókuszál, mely érinti a hulladék anyagáramból származó nemesfémek és a kénmentesítésből származó melléktermékek előál-
lítása során keletkező gipsz visszanyerhetőségét is.

Kutatás-termelési vegyesvállalatok és nem üzemeltetett vállalatok:
•   Európa (Egyesült Királyság): Az EBK teljesítményt a vegyesvállalati partnerek felső vezetői megbeszéléseinek keretében 

egyeztetjük. Kiemelt problématerület vagy esemény bekövetkezése esetén, a tanulságokat a szükséges elhárítási intézkedé-
sekkel együtt tárgyaljuk.

•   Volt szovjetunió utódállamai (Kazahsztán): A jelentősebb intézkedések között megemlítendő a környezetközpontú irányítási 
terv auditja és a 2015. évi környezetvédelmi engedély iránti kérelem benyújtása. 

Közel-Kelet (Irak Kurdisztán Régiója, Pakisztán) és nem üzemeltetett vállalatok:
•   Pakisztánban a MOL-nak két nem irányított blokkban vannak érdekeltségei (Karak, Ghuri). A MOL operatív teamek (fúrás, 

projekt, stb.) a projekt szankcionálási és engedélyezési eljárás keretében vizsgálták a partnerek által vállalat projektek eBK 
aspektusait.

•   Irak Kurdisztán Régiójában a Gulf Keystone (GKP) üzemelteti a Shaikan-mezőt. A partner rendszeresen megküldi az EBK 
teljesítményre vonatkozó adatokat.

7.5. MeGjeGyzések a fenntarthatósáGi jelentéshez

A jelen beszámolóban bemutatott fenntarthatósági teljesítménymutatók többnyire méréseken és számításokon alapulnak, ám 
szükség szerint a legjobb rendelkezésre álló becsléseket is felhasználjuk. Az adatok előállítása és összegyűjtése helyi szinten 
történik, a számításokat a helyi jogszabályok figyelembe vételével végezzük, ugyanakkor ezek összesítésére a vonatkozó társa-
sági irányelveknek megfelelően kerül sor. A csoportszintű adatokat a különböző üzletágakon, illetve funkcionális szervezeteken 
keresztül gyűjtjük. Az adatok teljességét és pontosságát központilag ellenőrizzük.
A jelen beszámolóban közreadott fenntarthatósági teljesítménymutatókat mérések és számítások alapján határozzuk meg, ám 
szükség szerint a legjobb rendelkezésre álló becsléseket is felhasználjuk. A fenntarthatósági adatokat a helyi jogszabályi előírá-
sokkal összhangban kezeljük és dolgozzuk fel. Az összesítéseket a vonatkozó társasági irányelvekben és szabályzatokban foglaltak 
szerint végezzük. A MOl-csoport 2015-ben frissítette Fenntarthatósági jelentéskészítési kézikönyvét, melynek adaptált válto-
zata a helyi szabályzatokban is megjelenik. Az adatgyűjtés szükség szerint a regionális divíziókon és helyi üzleteken keresztül 
valósul meg. Az adatok teljességét és helyességét csoportszinten felügyeljük egy erre a célra kialakított fenntarthatóság-ellenőrzési 
folyamat keretében, ahol a fenntarthatósági teljesítményadatok többségét korlátozott terjedelemben (limited assurance), míg két 
mutatót (munkaidő kieséssel járó sérülések gyakorisága és széndioxid kereskedelem (ets) hatálya alá tartozó CO2-kibocsátás) az 
elvárható bizonyosság (reasonable assurance) szabályainak megfelelő terjedelemben vizsgálunk.

Környezeti adatokkal kapcsolatos megjegyzések:
•   A MOL-csoport a szennyvizet a felszíni vizekbe vagy a települési csatornarendszerbe bocsátja, de a telephely adottságaitól 

függően és a helyi szabályokkal összhangban kezeli (ez általában mechanikai és/vagy biológiai kezelés, de szükség esetén 
kémiai kezelést is jelent). A MOl-csoport megítélése szerint a befogadó közeg és a kezelési módszer szerinti alábontás nem 
lényeges, ezért ebben a formában nem jelennek meg a jelentésben.

•   A hulladékkezelési kategóriák meghatározása az Európai Unió által előírt módszertan alapján történik, az információt a 
beszállítóktól kapjuk.

•   A kommunális hulladék nem jelenik meg a MOL-csoport hulladékadatai között, mivel a hulladékgyűjtők jogszabályban előírt 
feladata, hogy beszámoljanak az összegyűjtött, elszállított és visszanyert hulladék mennyiségéről.

Megjegyzések a humán tőke adatokkal kapcsolatban:
•   A MOL Services Center (MSC - szolgáltatóközpont), amely egy öt vállalatból álló holding, 2015-től kezdve pénzügyileg konszo-

lidált vállalat, de mivel nem tartozik a MOl által működtett szervezetek körébe, nem gyűjtöttünk róla eBK és HR adatokat. 
Az MsC beszállítóként szerepel a kapcsolódó HR indikátorokban. 

Munkavállalói elkötelezettséggel kapcsolatos megjegyzések:
•   Az elkötelezettségi pontszám a százalékos formában megadott válaszok átlagértékét jelenti. 2012 óta az Aon Hewitt-féle „Say, 

stay, strive” modellt alkalmazzuk. Az elkötelezettséget az egyes munkavállalók hat elkötelezettségi kérdésre adott vála-
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szának átlaga alapján határozzuk meg az Aon Hewitt-féle hatpontos válaszadási skála mentén: Ha a munkavállaló átlag-
pontszáma eléri vagy meghaladja a 4,5 pontot, "elkötelezettnek" tekintjük. Az elkötelezettségi pontszám az elkötelezett 
munkavállalók arányát jelzi. 

Újraközölt adatok:
•   Etika és felelős vállalatirányítás: A 2014-ben indított és 2015-ben lezárt etikai vizsgálatok további 6 vétséget azonosítottak, így 

a 2014. évi vétségek száma összesen 22, ennek megfelelően javítottuk a 2015. évi adatsort.
•   Az energiafelhasználási adatoknál a 2014. évi adatsorból hiányzott a Crosco 554.061 GJ adata, ezt a jelentésben javítottuk.
•   2015-ben az összes jelentésköteles baleseti rátát (TRIR) kizárólag a MOL Group saját alkalmazottait figyelembe véve közöltük, 

így ez 1,52 volt a 2014-es évre vonatkozóan. 2016-ban, a teljesebb kép érdekében, a beszállítókra is kiterjesztettük ezt az indiká-
tort és ezért a 2014-re vonatkozó adatot újraközöljük, ami a jelentés vonatkozó fejezetében 1,50-ként szerepel. 
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